
Dienst op zondag 30 januari 2022
in de Slangenburgse kerk

Thema: HUIS VAN DE HEER

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 280: 1, 4 en 5 (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 971: 1

SCHRIFT

Gebed: LB 971: 2 en 3

Inleiding

Lezing OT: 1 Koningen 8: 27-30
 
Lied: LB 364: 4, 5 en 6

Lezing: 1 Korintiërs 3: 10-12 en 16
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat
doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf –, maar op
dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi en
stro. (...)
U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Lied: LB 902: 2



Evangelielezing: Johannes 2: 13-25
Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de
handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij
smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duiven-
verkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Zijn leerlingen
dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden
vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze
tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van
deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij
sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen
zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Lied: LB 187

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 939: 1 en 3

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: LB 425 (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel

Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. Jong Protestant
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